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Inspirált
írásértelmezés
Dániel 9,24-27.

Szentírás - már önmagában a megnevezés is arra utal, hogy az
ezzel a névvel jelzett iratcsoportnak két alapvető jellemzője van.
Egyrészt szent, amennyiben kikerülhetetlenül kapcsolódik Kijelen
tőjének "személyéhez" és tervéhez, másrészt írás, azaz sajátosan a
nyelv adott korlátai közé szorított. Ezekből következően minden
kor számára mondanivalója van, ám ezt a mondanivalót fel kell
tárni az adott kor adott emberének megértési horizontja számára.
Arról, hogy az írást értelmezni kell, maga az Ó- és Újszövetség is
több helyen tudósít. Ebben a tanulmányunkban egy olyan "Íráson
belüli exegetikai szakaszt" kívánunk vizsgálni, amely egyfelől

tanúskodik a korai zsidó szentírás-magyarázat kreatív voltáról,
másfelól pedig arról akiemelt jelentőségról, amit ennek a termé
keny kornak a szerzői a szentírás-magyarázat gyakorlatának tulaj
donítottak.

Bevezetés

A kilencedik fejezet egyike Dániel könyve legbonyolultabb részle
teinek, s nem csupán teológiai szempontból az, hanem irodalmi
előállása összetettnek tűnő folyamata miatt is. A fejezet ugyanis
már első közelítésre jól észrevehetően két, eltérő műfajú, stílusú és
szándékú részből tevődik össze, mondjuk így: az 1-2.20-27 és a
3-19 versek alkotta egységekből. Az előbbi - amely, látszólag, a
fejezet keretéül szolgál- egy bonyolult műfajú, összetett egységet
alkot, melynek során egy angyal megmagyarázza Dánielnek Jere
miás könyve 70 évről szóló próféciájának értelmét (vö. Jer
25,11-12; 29,10). Az utóbbi viszont, melyet e "belső szentírás-értel
mezés" közrefog, nem más, mint egy közösségi bűnbánati imád
ság, amelyet a fogság utáni zsidóság irodalma több helyen is ránk
örökített (lásd elsősorban Ezr 9,6-15; Neh 1,5-11; 9,5-37; Bar
1,15-3,8; 4Q393).

A két fő rész egymáshoz való viszonyának kérdését máig
nem sikerült megnyugtatóan rendeznie a kutatásnak. Egyesek az
imát és az értelmezést különböző szerzők művének tartják, me
lyeket utólag kapcsoltak össze, mások ugyan fenntartják az ima
és az értelmezés egymástól független eredetét, de amellett érvel
nek, hogy az imát az értelmezés szerzője maga használta fel a
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fejezet kialakításakor, megint mások a két fő részt ugyanazon
szerző alkotásának tartják.' Jelen tanulmányunkban nem célunk
a fejezet előállás-történetének aprólékos vizsgálata. Elégedjünk
meg azzal, hogy számunkra az a nézet látszik a leginkább való
színűnek, amelyik másodlagosnak tartja az ima szövegének a fe
jezet anyagába való beillesztését. Az egészen világos, hogy a fe
jezetet létrehozó szerkesztő a 4b-19 versek beillesztésekor önálló
eredetű anyagot használt fel - e versek irodalmi párhuzamai
alapján ugyanis világos, hogy egy a korban általánosan használt
és ismert, megcsontosodott irodalmi formájú egységet vándorol
tat be művébe. Ami viszont a két főrész tudatos, a szerző erede
ti szándéka szerinti egymás mellé állítását illeti, már komolyabb
problémákkal szembesülünk. Igen nehéz ugyanis meghatározni,
ki is az a szerző, akinek a művéül a fejezet létrehozása tulajdo
nítható. A 24-27 versek ugyanis egy a jelen összefüggéstől füg
getlenül keletkezett darabnak - vagy részletnek - tekinthetők

(önálló szerzövel), amelyet az 1-2.21b-23 versek a dánieli könyv
egészéhez igyekeznek kontextualizálni, míg a 3-4a.20-21a versek
szerepe az, hogya független eredetű imát a fejezet anyagának
többi részével kontextualizálja. Eszerint a fejezet makro-struktú
rája a következőképp mutatható be: 9,1-2: bevezetés -+ 9,3-4a: a
bűnbánó ima bevezetése -+ 9,4b-19: közösségi bűnbánó ima -+

9,20-21a: összekötő szöveg -+ 9,21b-23: az értelmezés bevezetése
-+ 9,24-27: (angyali) írás-értelmezés. Csak hipotézis-szerűen, a
fejezet kialakulásának folyamata a legegyszerűbben talán úgy
mutatható be, hogya 24-27 versekben található alapszöveget az
1-2.21b-23 versek anyagával beépítették a kialakuló dánieli
könyvbe, majd a független eredetű imádságot (4b-19 versek) két
kapcsoló-szöveg (3-4a és 20-21a versek) segítségével beillesztet
ték jelenlegi helyére, Dániel könyvébe.

Az értelmezés szövege

2A héber szöveg hozzá
teszi: "és próféta", ami

azonban sem értelmileg,
sem a szakasz ritmikáját

tekintve nem illik ide.
Azókori változatok kü

lönbözö megoldási kísér
leteket tartalmaznak,
legbölcsebb talán a

Szeptuagintát követni,
amely ezt a kifejezést

egyáltalán nem
tartalmazza.

24. Hetven hét határoztatott meg népedre és szent városodra:
hogy véget érjen az ellenszegülés, befejeződjéka bűn, és engeszte
lést nyerjen a vétek; és elhozassék az örök igazság, és beteljesüljék
a látomás <>,1 és felkenessék a szentek szentje. 25. Tudd meg, és
értsed: attól kezdve, hogy elhangzott a szó Jeruzsálem visszatéré
séről és felépítéséről, egészen a felkent fejedelemig: hét hét. És hat
vankét hét: visszatér és felépíttetik, a terek és sáncok, ínséges idők

ben. 26. És a hatvankét hét után: kivágatik a felkent, és nem az övé
a város, és a szentély elpusztíttatik, együtt a fejedelemmel; és eljön
a vég özönvízzel, és a vég eljöttéig háború, elhatározott pusztítás.
27. Es erőssé teszi a szövetséget a sokakkal: egy hét; de a hét felé
nél megszünteti a véres- és ételáldozatot, és az iszonyatosság szár
nyain a pusztító, egészen amíg az elhatározott vég kiöntetik a
pusztítóra.

222



Esemény utáni jövendölés
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A szakasz törzsanyaga

4Jó áttekintést nyújt
Montgomery:

i. m. 39D-401.

Közismert Dániel könyvének kapcsolata a késő-perzsa és helle
nisztikus kori zsidóság történelmének eseményeivel. Az egymást
követő világuralmak színre lépésének, majd letűnésének sorozatá
ban megnyilvánuló translatio imperii eszméje} melynek végpontját
Isten népének tartós uralma jelenti, fontos vigasztalás volt a kör
nyező birodalmaknak a Kr. e. harmadik-második században totáli
san kiszolgáltatott zsidóság számára. A dánieli oeuvre kánoni for
máinak elrendezőiszámára alapvető mondanivalóul adódott a vi
lág felett uralkodó Isten, s a világtörténelem célirányos rendje 
mindennapok eseményei mögött felsejlő - képének megmutatá
sa. Ehhez mi sem tűnt alkalmasabb eszköznek, mint a kor egy el
fogadott formaeleme, az "esemény utáni jövendölés" (ex eventu
prófécia): ennek során már megtörtént események a jövőbe mutató
prófécia köntösében jelennek meg.

Jelen szakaszunk három részre tagolható. A 24. vers bevezeti,
és elméletben összefoglalja a rövid egység mondanivalóját, a
25-26. versek tartalmazzák magát az esemény utáni próféciát,
amelyet a 27. vers kiegészít és pontosít.

A szakasz törzsanyaga (9,25-26) a történelmet periodizálva
mutatja be, mint egymást követő év-hetek nem egyenlő hosszú
ságú korszakainak összességét. Ezzel egy olyan történeti tablót
állít elénk, amely szinte minden kor exegézise számára különö
sen problematikus von.' Ennek leginkább az az oka, hogy meg
bízható módon nem tudjuk a megadott számokat a maguk egé
szében semmilyen konkrét eseménysorral azonosítani. Csak
röviden. Az első periódus hét év-hétig - azaz 49 évig - tart,
az alábbiak szerint: "attól kezdve, hogy elhangzott a szó Jeru
zsálem visszatéréséről és felépítéséről, egészen a felkent fejedele
mig: hét hét". Mire vonatkozik a bevezető megjegyzés: "attól
kezdve, hogy elhangzott a szó Jeruzsálem visszatéréséről és fel
építéséről"? Vajon a szakaszunk alap-szövegéül szolgáló jere
miási prófécia elhangzásának idejére utal? Ezt Jeremiás 25 datá
lása Kr. e. 605-re teszi, s így az első, 49 évig tartó időszakasz
körülbelül 555-ig tart, ekkor viszont semmi olyan nem történt,
ami az "egészen a felkent fejedelemig" kifejezéssel kapcsolatba
hozható. Egyesek szerint az "elhangzott a szó" a hazaengedéssel
kapcsolatos dekrétumot jelölné, ez Kürosz feltételezett rendeleté
vel számolva (Kr. e. 538) Kr. e. 489-hez vezetne, ami megint egy
teljesen semleges dátum, s ismét csak nem hozható kapcsolatba
az "egészen a felkent fejedelemig" kifejezéssel. Mások az első

hét év-hét számolását a fogság kezdetétől indítják(?), ekkor Kr.
e. 538-hoz, a hazatérés kezdetéhez jutunk, ebben az esetben a
"felkent fejedelem" elérkezése Küroszt is jelölheti (akitől - vö.
Iz 45,1 - maga a Szentírás állítja, hogy JHVH felkentje), itt vi
szont nehéz a kiindulópont megindokolása. Továbbmenve, ha az
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A 27. vers

5VÖ. újabban O. Keel:
Hellenismus und
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- Göttingen, 2000.

első hét év-hét a város felépítésével (Kr. e. 515) ér véget (v. 25b:
"visszatér és felépíttetik, a terek és sáncok, ínséges időkben"),

akkor a felkent fejedelem lehet akár Zerubbábel, akár Józsua fő

pap, ebben az esetben azonban a 49 év számolását 564-től kel
lene kezdenünk, ami viszont nem azonosítható a kezdő "attól
kezdve, hogy elhangzott a szó ... " felütés tartalmával. Mindezek a
megfontolások arra intenek bennünket, hogy óvatosan kell bán
nunk a versekben található számadatok pontos azonosításának le
hetőségével. Valószínűleg nagyságrendi meghatározásokról van
itt szó: e&y rövidebb és egy hosszabb periódusról akar a szerző

beszélni. Igy az első korszakot nyugodtan tarthatjuk a fogság ko
rának, ami a hazatérésig, Jeruzsálem újjáépítéséig, valamint a
Zerubbábel és Józsua által újjáalkotott kultuszi közösség megala
kulásáig tart. Az ezt követő, nagyon hosszú periódus (62 év-hét,
azaz 434 év) meglehetősen szűkszavú bemutatást kap, igazán
nem is az a fontos, mi történik ezalatt, hanem az, hogy mivel
végződik. A 26. vers elején a korszak lezárását a "felkent" meg
ölése jelzi. Ez az esemény már a szerző korát közvetlenül megelő

ző időhöz tartozik, s a kutatók közt általános konszenzus az,
hogy az utalás III. Oniás főpap meggyilkolására vonatkozik (vö.
2Mak 4,33-34), ami Kr. e. 171-ben történt (az esemény Dániel
könyve egy másik helyén is előkerül, a 11,21-22-ben). Jegyezzük
meg, hogy ha ehhez a dátumhoz a hatvankét év-hetet hozzáadjuk
(434 év), akkor Kr. e. 605-öt kapunk, ami a jeremiási prófécia el
hangzásának feltételezhető ideje. Ebből természetszerűleg adódik
az a következtetés, hogy a szerző a különböző periódusokat ille
tően akár nagy pontosságú kronológiai kijelentéseket tehet, azon
ban az egyedi adatok összesítése nem kecsegtet sikerrel.

Hogy az értelmezés szerzője valójában miről is akarja tanítani
hallgatóságát, az a 27. versben válik egyértelművé. Itt már saját
koráról beszél, arról a hét esztendőről, amely Oniás főpap meg
gyilkolásától kezdve telt el. A történeti események ismertek. A
főpap halála utáni belső anarchia, a hellenista zsidóság kemény
szembenállása a hagyományos vallási struktúrákhoz ragaszkodó
honfitársaikkal, valamint a szeleukida uralkodó, IV. Antiokhosz
hadjárataival kapcsolatos ellenérzésekre következő visszacsapás
hihetetlenül feszültté tette Júdeának ezeket az éveit.' A 27. vers
pontosan nyomon követi az eseményeket. Az év-hét fő jellemző

jét így foglalja össze: "erőssé teszi a szövetséget a sokakkal", s
ezzel gyakorlatilag ugyanazt mutatja be, amiről az lMak 1,11
beszél, csak fordított perspektívában. Ott a hellenista zsidókról
írja: "Abban az időben istentelen nemzedék támadt Izraelben, s
ő sokakat rábeszélt, ezekkel a szavakkal: »Rajta, szövetkezzünk
a körülöttünk lakó népekkel.. .e", Az értelmezést leíró kegyes
zsidó számára a pogány uralkodó és a hozzá hű zsidóság
együttműködése a nép szellemi romlásának legékesebb bizonyí
téka, olyasmi, amiből egyenesen következik koruk vallási szem-
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Célirányos történelem

A történelem titkainak
megismerése

pontból legsötétebb eseménye, amelyró1 a vers folytatása beszél:
"megszünteti a véres- és ételáldozatot, és az iszonyatosság szár
nyain a pusztító." E szavak a Kr. e. 167 őszének eseményeit rög
zítik, amikor a hagyományos áldozatot a templomban leállították.
A híres-hírhedt "iszonyatosság szárnyain a pusztító" kifejezés
akár pogány oltár felállítását, akár sertés-áldozatok bevezetését
jelenti, az évhét fele a tradicionális zsidóság számára felülmúlha
tatlan tragédiát jelentett.

Ezen a horizonton válik érthetővé e rövid szakasz mondani
valója. A 27. vers a pusztító végével zárul. A szerző azon meg
győződését fejezi ki tehát, hogy - akár folytatódik az esemény
utáni jövendölés, akár a szakaszt létrehozók prófétai formában
kifejezett meggyőződése kerül itt rögzítésre - a történelem ese
ményei célirányosan haladnak előre. Az Istent tisztelő közösség
minden elnyomás, megszégyenítés és üldözés ellenére bízvást
remélheti, hogya turbulens események végeredményeként még
iscsak az ő igazságuk nyilvánul ki, s üldözőik megbűnhődnek.

Ezt a perspektívát erősíti még jobban az a frappáns szójáték is,
ahogy a szakasz szerzője felcserélhetően használja a héber
"pusztító" kifejezést. Míg a 26. versben ez a szó a kultusz meg
szentségtelenítése tárgyi megjelenítésének jelölésére szolgál, ad
dig a szakasz zárásaként már azt a személyt jelöli, aki a tradicio
nálisan Tóra-hű zsidóság üldözésének, illetve a hellenisztikus
berendezkedés erőszakos folyamatának emblematikus alakjává
emelkedett, azaz IV. Antiokhosz Epiphanészt.

Mindezek ismeretében nem nehéz megmagyarázni, hogy ezt a
mára már sok szempontból homályos, de mint láttuk, részletei
ben már megszövegezésekor sem teljes egyértelműséggel meg
fejthető szakaszt miért tartották fontosnak Dániel könyve kiala
kításának során a mű anyagába bekapcsolni. A könyvben annyi
minden tanúskodik Isten népe igazságának a történelem esemé
nyeivel szembeni felragyogásáról. Hőse kinyilatkoztatást kap er
ről álmában (2. fejezet), megbizonyosodik róla látomásában (7.
fejezet), tanítást kap róla az angyaltól, akinek az a feladata, hogy
az emberi értelemmel felfoghatatlant megértesse (8. és 10-12. fe
jezet). A mi szakaszunk azonban jelen formájában még tovább
megy, és arról tanúskodik, hogy - jóllehet transzcendens segít
séggel, hisz az angelus interpres a fejezet jelenlegi formájában itt
is megjelenik (21-23. versek) - a hétköznapi kegyes ember szá
mára is lehetőség adódik a történelem titkainak megismerésére:
ennek ugyanis kézzelfogható alapját kínálja föl a szerzö, amikor
azzal kezdi magának a fejezetnek az anyagát, hogy főhőse az
Írások tanulmányozásával indul el a megértés útján. A kinyilat
koztatás alapjául tehát kinyilatkoztatott valóság adódik: a zsidó
ság szent iratai tekintélyi szövegként működnek.

Dániel 9. fejezetében "inspirált írás-értelmezést" találunk te
hát: adott egy korábbi szöveg, melynek értelmét a szöveg ma-
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gyarázója azonosítja - ez a magyarázó azonban ezúttal egy an
gyal, tehát olyan alak, aki lényegében a világnak ugyanahhoz a
transzcendens részéhez tartozik hozzá, ahonnan magának az
alap-szövegnek inspiráltsága fakad.

A szöveg háttere

6Lásd többek közt
J. Applegate: Jeremiah
and the Seventy Years

in the Hebrew Bible. In:
The Book of Jeremiah

and Its Reception,
Leuven, 1997,91-110.

7VÖ. D. D. Luckenbill:
The Black Stone of

Esarhaddon. AJSL 41
(1924/25) 165-173.

Újrafeldolgozások

Ami szakaszunk alapszövegét illeti, Jeremiás könyvében több he
lyen utalást találunk Izrael 70 esztendeig tartó fogságára." "Ez az
ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia kirá
lyának fognak szolgálni hetven esztendeig. De ha majd eltelik a
hetven esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét - így
szól JHVH -, meg a káldeusok országát bűnei miatt, és pusztává
teszem örökre" (Jer 25,11-12). "Ezt mondja JHVH: Majd ha eltelik
a babilóni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra
váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre"
(Jer 29,10). Ezek a jövendölések már önmagukban is több dologra
vonatkoznak. A 25,11 a fogságot hirdeti meg, ez tehát fenyegető jö
vendölés a nép és szomszédjai ellen; a 25,12 Babilon bukását hir
deti, ez tehát fenyegető jövendölés idegenek ellen; míg a 29,10 a
szabadítás meghirdetése, tehát üdvprófécia. Mindezek mellett e
versek alapvetőenugyanarról a korról, a Kr. e. hatodik századról
beszélnek. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy a
szakasz jeremiási szerzőségét elvitatjuk-e, esemény utáninak tart
va e prófétai kijelentéseket - lévén a hetven év megfelelően azo
nosítható (605-535: Jeremiás igehirdetésétől a fogság végéig; je
gyezzük meg, a másikfajta azonosítás, 586-515-ig, a templom le
rombolásától újjáépítéséig, nem tartható, Jeremiás ugyanis nem
utal e versekben a templomra) - vagy a jeremiási szerzőséget ál
lítjuk-e, a hetvenes számot klisének tartva, ami a "nagyon hosszú"
kifejezésére szolgál, s amit esetleg akkád párhuzamok is megerősí

tenek/ s annak sincs jelentősége, hogyan vélekedünk a versek
egymáshoz való viszonyát illetően. A lényeges az, hogy e kijelen
tések eredeti értelmük szerinti perspektívája nem terjedt túl a ha
todik század eseményeinek körén.

A fentiek ismeretében érdekes, hogy éppen ezek a versek vol
tak azok Jeremiás könyvéből, amelyek az ókori Izraelnek az
Ószövetségben fennmaradt irodalmában többször is újra felhasz
nálásra kerültek.

Ha ezeket az újrafeldolgozásokat időbeli egymásutánjuk sze
rint kívánjuk bemutatni, azt mondhatjuk, legelsőként Zakariás
könyve veszi fel a hetven év témáját, két helyen is. ,,JHVH an
gyala erre azt mondta: Seregek JHVH-ja, mikor könyörülsz már
Jeruzsálemen és Júda városain, hiszen már hetven éve tart a hara
god?!" (Zak 1,12); illetve: "Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az
elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, az én
kedvemért tartottatok-e böjtöt?" (Zak 7,5). A jeremiási hetven év
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A Krónikák második
könyve

8Applegate: i. m.
99-100 és P. Grelot:

Soixante-dix semaines
d'années. Biblica 50

(1969) 169-180.

e két - a próféta név szerinti említése nélküli - újrafelhasználá
sa értelmét tekintve az alapszövegekben találhatót némileg újraér
telmezi. Az 1/12-ben JHVH hetven évig tartó haragja, a szöveg
összefüggés alapján egyértelműen, a templom újra felépítésével
zárul le. A 7/5-ben pedig a böjtre vonatkozó kérdés perikópáját
felirata két évvel a templom újjáépítése előttre teszi (vö. 7/1). Za
kariás értelmezésében tehát Jeremiás hetven éve egészen konkrét
szám, JHVH haragjának ideje, melynek a templom újjáépítése
vet véget. Zakariás buzdító szándékkal nyúl a fogság előtti nagy
próféta igehirdetéséhez, és a templom felépítését sürgető üzene
tének szolgálatába állítja azt, a fogságot hirdető igék újraolvasá
suk után már a templomról szólnak. A kultusz jelentősége Zaka
riás szemében feljebb való a pusztán történeti teológiánál.

Másodjára a Krónikás Történeti Mű zárófejezetében találko
zunk a 70 évvel. Ezen a kompozíciós szempontból oly fontos he
lyen a szerző így ír a fogság eseményéről: "Azokat, akik az öl
döklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái
lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság ura
lomra nem jutott/ hogy beteljesedjék JHVH Jeremiás által mon
dott igéje: Míg az ország meg nem kapja nyugaloméveit, nyu
godni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes hetven évig"
(2Krón 36/20-21). Láthatjuk, a Krónikás a jeremiási prófécia be
teljesülésének a fogságból való megszabadulást tekinti, ebben te
hát közelebb áll az alapszöveghez, mint Zakariás. Ugyanakkor ő

sem érintetlenül használja fel ezt a szöveget, ő is újraolvassa azt,
amennyiben alkotó módon kapcsolja össze a Jeremiástól vett
25/11-et a Leviták könyve két versének anyagával:8 "Akkor majd
élvezni fogja nyugaloméveit a föld a pusztulás egész ideje alatt,
ti pedig ellenségeitek földjén lesztek; akkor majd megnyugszik a
föld, és élvezni fogja nyugaloméveit. A pusztulás egész ideje
alatt nyugodni fog, mert nem nyugodhatott nyugaloméveitek
idején, amikor rajta laktatok" (Lev 26/34-35). A mózesi korpusz
e versei olyan szövegkörnyezetben helyezkednek el, amely ke
mény átkok egész sorát tartalmazza azokra vonatkozóan, akik
megszegik JHVH törvényét és parancsait. E versek szorosabban
a föld kizsákmányolásának - nem pusztán gazdasági, hanem
elsőrenden spirituális szempontból szabályozott - tilalmát, a
sabbat-évek és jubileum-évek megtartásának elhanyagolóit fe
nyegetik. Az, hogy a Krónikás ilyen szemléletben értékeli a fog
ságot/ egyben az újrakezdés lehetőségét is meghirdeti: a föld
megkapta nyugaloméveit, ezáltal megtisztult és alkalmassá vált
arra, hogya fogságban megtisztított nép újra rajta lakhasson. A
Krónikás művét tehát egy sajátos deuteronomisztikus szemléletű

üzenettel zárja: a bűn ~ büntetés ~ helyreállítás egymásra kö
vetkezése beteljesedett.

A Dániel könyvében megőrzött [eremiás-mídrás az imént átte
kintett újraolvasás-sor végén áll, amennyiben az alapszöveg
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mondanivalóját több szempontból is továbbfejleszti. Azáltal,
hogy az évekbó1 év-heteket, sabbatév-periódusokat formál, a Levi
ták könyvéhez nyúl vissza - hasonlóan a Krónikáshoz. Azzal
pedig, hogy a periódus leteltét kultuszi eseményhez köti, Zakari
ással mozog egy síkon. Ugyanakkor mindkét elődjénél messzebb
re megy exegetikai kreativitásában, hiszen elsőként lép át gyö
keresen a reflexiójának alapjául választott szöveg elsődleges

jelentésén. Dánielnél a hetven év-hét csak kiindulópontjában
kapcsolódik a babiloni fogság eseményeihez, a maga egészében
hihetetlenül nagy történelmi távlatot ível át - olyan időtávot

azonban, amelynek jelentős részében az ő értelmezése szerint
semmi lényeges nem történt. Az ezekre a látszólag eseménytelen
évszázadokra következő üldöztetés során viszont biztosítja CÍm
zettjeit: Isten úr a történelem eseményei fölött, és végeredmény
ben az ő akarata érvényesül ezekben.

Inspirált írásértelmezés

9Lásd többek közt G. J.
Brooke: Exegesis at

Qumran. 4QFlorilegium
in its Jewish Context.
Sheffield, 1985; M. P.

Horgan: Pesharim:
Qumran Interpretations

of Biblical Books.
Washington, 1979; H.

W. Basser: Pesher
Hadavar: the Truth of

the Maffer. RevQ 49-52
(1988) 389-405.

A Dániel 9,24-27 versei korábbi próféciák aktualizáló értelmezését
tartalmazzák. A szakasz, műfaját tekintve, elsőrenden exegetikai.
Egyesek pesernek nevezik, hasonlóan a Qumránban megőrzött,

szintén aktualizáló szentírás-magyarázatokhoz, ugyanakkor bizo
nyos eltérések meggátolnak bennünket abban, hogy ezt a megne
vezést átvegyük. A qumráni pesereknek ugyanis elsődleges jel
lemzőjük egy igen stabil szerkezeti forma, ami alapvetően a
lemma -+ azonosító terminus -+ azonosítás sémát követi." A mi
esetünkben azonban az első két elem tökéletesen hiányzik, s a
szentírási háttérre is csak a bevezető szövegrészben található uta
lás (9,2). Mások inkább a midrás megnevezést alkalmazzák, amely
sok szempontból hasonló a peserhez, de nem igényli annak atomi
záló strukturális felépítettségét.

Szempontunkból azonban ennek a kis exegetikai darabnak a
szellemi háttere érdemel figyelmet. Az íráson belüli írás-értelme
zés nem idegen a késő-ószövetségi irodalom szemléletétől, sőt,

egészen kedveltté válik a korai zsidóság irodalmában. Éppígy, a
magyarázó angyal (angelus interpres) is egyre gyakrabban kerül
elő, mint kinyilatkoztatást közlő médium. Dániel 9 azonban e
két jelenséget összekapcsolja, s elsőként teszi az angyalt exege
tikai tekintéllyé. Ezzel azonban nem az angyal értelmezésében
eszközöl minőségi változást, hanem az Isten üzeneteként felfo
gott szent szövegeket értékeli fel, olyan valóságként mutatva be
azt, aminek élő kapcsolata a transzcendens szférával nem merül
ki pusztán a kijelentés szintjén. Ezzel aztán a Szentírásnak, mint
a gyakorlati életvezetés segédeszközének a tekintélyét is új fény
be helyezi, mi több, magának az értelmezés aktusának is új hori
zontokat nyit. "Dániel. .. kedves vagy az Isten előtt, értsd meg
hát a kijelentést. .. !" (Dán 9,23).
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